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Vadovaudamasis Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statuto 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2015 m. vasario 27 d. isakymu Nr. 1R-59 ,,Del pataisos pareiglnq tarnybos organizavimo taisykliq
ir pataisos pareigunq tarnybines veiklos vertinimo komisijos nuostatq patvirtinimo" taisykliq 81,
82 punktais bei atsiZvelgdamas i Komisijos, sudarytos iS Marijampoles pataisos namq
1. e. direktoriaus pavaduotojos pareigas Ingridos Stankevidienes, Apsaugos ir prieZilros skyriaus
vir5ininko Virginijaus Ruzvelto ir Apsaugos ir prieZiDros skyriaus vir5ininko pavaduotojo Gedvydo
Plioplio 2016 m. spalio 10 d. tarnybinio tyrimo iSvad4 Nr. 14107-4803 ,,Del vyresniojo priZiflretojo
Raimondo Antanavidiaus tarnybinio nusiZengimo" :

1. P r i p a L i s t u, kad Apsaugos ir prieZi[ros skyriaus (toliau - APS) r,yresnysis
priZitretojas Raimondas ANTANAVICIUS padare tarnybini nusiZengim4, nes 2016 m. rugsejo
25 d. apie 1.45 val. buvo patikrintas Kriminalines Zvalgybos skyriaus vir5ininko Gedimino Jara5iaus

ir Apsaugos ir prieZilros skyriaus Pataisos namq direktoriaus budindiojo padejejo Arvydo Zilinsko,
kurie vykde netiket4 ieinandiq ipataisos namus budindiosios pamainos Nr. 1 pareigflnq patikrinim4,
nes nuo pareiguno sklido alkoholio kvapas, alkotesteriu ,,Drager" buvo nustatytas 0,88 promiles
neblaivumas. Po 25 minudiq t. y. 8.20 val. alkotesterio ,,Drager" parodymai buvo 0,59 promiles.
AtsiZvelgiant i tai, APS r,ryresnysis priZitretojas Raimondas Antanavidius 2016 m. rugsejo 25 d.

buvo nu5alintas nuo pareigq, nuo 2016 m. rugsejo 25 d. 8.00 val. iki 2016 m. rugsejo 26 d. 8.00 val.
Tuo r,yresnysis priZi[retojas Raimondas Antanavidius paLeide Tarnybos Kalejimq

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto, patvirtinto 2014 n.
gruodZio 16 d. istatymu Nr. XII-1441,28 straipsnio 4 punkt4.

2. S k i r i u Raimondui ANTANAVICIUI, Apsaugos ir prieZiuros skyriaus r,yresniajam
priZilretojai, tarnybing nuobaud4 - grieltq papeikim4.

3. P a v e d u Personalo skyriui RaimondE Antanavidiq su Siuo isakymu supaZindinti
pasira5ytinai.

Sprendimai del tarnybines nuobaudos skyrimo gali blti skundZiami Lietuvos Respublikos
administraciniq bylq teisenos istatymo nustaty.ta tvarka.

Regimantas Kavaliauskas

/*z/*Ar;}*#<t' !
"'--K,'^-.,",,ru 

-4Lolela S.lLrs, .;>xttl tfl/

"a '/o . ,J/'/J

Direktorius


